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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ        T. HALK BANKASI A.Ş.

   

“KOBİ İHRACAT SEFERBERLİĞİ PROTOKOLÜ”  

Bir tarafta Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 34746 Batı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Türkiye Halk 

Bankası A.Ş. (kısaca Banka olarak anılacaktır) diğer taraflarda ise Dış Ticaret Kompleksi B Blok 10. Kat, 

Sanayi Caddesi Yenibosna/İSTANBUL adresinde mukim Türkiye İhracatçılar Meclisi (kısaca TİM  olarak 

anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır. 

Madde 1-Tanımlar 

Bu protokolde kullanılan; 

Banka  : Türkiye Halk Bankası A.Ş.’yi 

TİM  : Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni 

Üye  : TİM çatısı altındaki ihracatçı birliklerinin Üyelerini 

KOBİ  : 10.09.2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen 

19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanan 

gerçek veya tüzel kişi işletmeleri 

Kredi  : BANKA, usul ve mevzuatı dahilinde açılması mümkün olan nakit ve  gayri nakit 

kredileri 

ifade etmektedir.  

Madde 2-Konu ve Kapsam 

İş bu protokol TİM çatısı altındaki ihracatçı birliklerinin üyelerine, ihracat taahhütlü TL/YP nakit kredi 

ile gayri nakit kredi ihtiyaçlarının BANKA’nın kendi kaynaklarından veya dış kaynaklardan karşılanması, 

ayrıca diğer Bankacılık ürün/hizmetlerinin sunulmasına ilişkin genel esasları düzenlemektedir.  

TİM çatısı altındaki ihracatçı birliklerinin üyesi olan firmaların Banka kaynaklarından nakit ve gayri nakit 

kredi talepleri; Banka’ca yapılacak değerlendirmeler sonucunda, mali yapısında olumsuzluk 

bulunmaması ve yapılacak istihbarat sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması halinde 

Banka mevzuatı çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. 

Madde 3-Kredi Başvurusu 

İş bu protokol çerçevesinde kredi talebinde bulunan Üye, faaliyette bulunduğu hinterlanda en yakın 

Banka Şubesine, Bankacılık mevzuatına uygun olarak Banka tarafından istenen gerekli belgeler ile 

başvuruda bulunabilecektir. Kredi başvuruları Banka tarafından Madde 2’de belirtildiği üzere; genel 
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bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, Banka mevzuatı ve kredi politikası esasları doğrultusunda 

değerlendirilecektir.  

İHRACATIN FİNANSMANI İÇİN KULLANDIRILAN KREDİ ÜRÜNLERİ 

İmalatçı, imalatçı/ihracatçı firmalara ihracatın finansmanı amacıyla Rotatif/SPOT/AET Döviz Kredisi 

kullandırılabilecektir. Kredi üst limiti firma kredi değerliliği bazında değerlendirilecektir. Kullandırılacak 

krediler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin teşvik 

mevzuatı kapsamında değerlendirilecek ve izlenecektir. İş bu protokol çerçevesinde; 6948 sayılı Sanayi 

Sicili Kanunu uyarınca sanayi faaliyetinde bulunan ve 18.11.2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2005/9617 sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” uyarınca KOBİ vasfını haiz olma kriterlerini birlikte taşıyan 

firmalara kullandırılacak krediler BSMV’den istisna edilecek, belirtilen kriterleri haiz olmayan firmalara 

kullandırılacak krediler nedeniyle doğacak BSMV maliyeti kredi kullandırılacak firmalardan ayrıca tahsil 

edilecektir. 

Üyelerin iş bu protokol kapsamında,  indirimli faiz/komisyon oranından nakit ve gayri nakit kredi 

kullanabilmek için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir: 

 Kullandırılacak kredilerin karşılığı olan ihracat bedellerinin Bankamıza gelmesi, 

 Banka ürünlerinden (Diğer Banka Takas Çekleri, TL/YP Çek Karnesi, KMH, Otomatik Ödeme, 

Vergi/SGK Ödemesi, Vadeli Mevduat, DBS, Dış Ticaret, İnternet Bankacılığı, Maaş Ödemeleri, 

Ticari Kredi Kartı, POS, Sigorta Ürünleri)  olmak üzere en az  5  adedini kullanıyor olması veya 

3 ay içerisinde aktif olarak kullanır hale getirilmesi. 

Yukarıda belirtilen şartların mücbir sebepler dışında Banka kanalı ile gerçekleştirilememesi halinde, 

üye kredi tutarının %0,5’i oranında Bankaya taahhüt komisyonu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

İş bu protokol kapsamında üyelere kullandırılacak krediler ve uygulanacak faiz oranları/komisyonları 

aşağıda yer almaktadır. Banka cari faiz oranındaki değişimlere istinaden, Üye’lere uygulanacak faiz 

oranlarını tekrar düzenleme hakkına sahiptir. 

1) Banka Kaynaklı “Faiz İndirimli İhracat Kredileri” 

TİM üyelerine yönelik Banka Kaynaklı indirimli İhracat Döviz Kredileri faiz oranları aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

DÖVİZ KREDİSİ (USD/EUR) - ROTATİF 

 

TİM Üyelerine 

Uygulanacak Faiz Oranı 

(%) 

Döviz Kredisi (USD) 12 ay 5,75 

Döviz Kredisi (EUR) 12 ay 5,00 
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DÖVİZ KREDİSİ (USD/EUR) - SPOT 

 TİM Üyelerine 

Uygulanacak Faiz Oranı 

(%) 

Döviz Kredisi (USD) 6 ay 6,00 

Döviz Kredisi (EUR) 6 ay 5,25 

Döviz Kredisi (USD ) 12 ay 6,25 

Döviz Kredisi (EUR ) 12 ay 5,25 

 

DÖVİZ KREDİSİ (USD/EUR) - AET 

 

 
TİM Üyelerine 

Uygulanacak Faiz 

Oranı (%) 

TİM Üyelerine 

Uygulanacak 

Komisyon 

Oranı (%) 

Döviz Kredisi USD (1-12 ay)  Aylık 0,52  

 

0,50 

 

Döviz Kredisi USD(13-24 ay)  Aylık 0,54 

Döviz Kredisi EUR (1-12 ay)  Aylık 0,44 

Döviz Kredisi EUR(13-24 ay)  Aylık 0,46 

 

2) Banka Kaynaklı “Sıfır Faizli İhracat Kredisi” 

Faiz oranına aşırı, kur oranlarına daha az duyarlı olan TİM üyelerine kullandırılacak kredi ürünüdür. 

Kredi; BCH/Spot şeklinde kullandırılacak ve “0” faizli ihracat kredisinin  kullanım sırasında TL 

karşılığı düşük döviz alış kuru ile bağlanarak hesaba geçecektir. 

 

Sıfır Faizli İhracat Kredisi 

Kredi 

Türü 
Döviz Cinsi 

 

Vade 

Kredi Bedeli Üzerinden 

Yapılacak Döviz Alış Kur 

Karı Oranı % 

Spot 

USD 6 ay 2,95 

USD 12 ay 6,00 

EUR 6 ay 2,60 

EUR 12 ay 5,10 

3)  TCMB İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi  

İhracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar ile döviz kazandırıcı hizmeti 

olan firmalara Sevk/Hizmet Öncesi ve Sevk/Hizmet Sonrası finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacı 

ile kullandırılabilir.   

    
T.C.M.B Faiz Oranı (%) 

Bankamız Komisyon 

Oranı % 

0-120 gün vade 1 Aylık LİBOR/EURIBOR* 0,50 

121-360 gün vade 6 aylık LİBOR/EURIBOR* 0,50 

*Negatif faiz oranları sıfır olarak kabul edilmektedir. 
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4) Alım Opsiyonlu Döviz Kredisi 

Döviz Kredisi kullanan firmalara Opsiyon Sözleşmeleri ile kur bandı oluşturularak kurlardaki artış 

karşısında korunma sağlanabilecektir. 

KREDİNİN TEMİNATI 

Kullandırılacak krediler, Bankanın mer’i mevzuat ve hükümleri çerçevesinde teminatlandırılacaktır. 

Banka teminatlandırma konusunda Kredi Garanti Fonu A.Ş. imkanlarından da faydalanabilir.  

İHRACATÇILARA SUNULACAK DİĞER HİZMET VE ÜRÜNLERİMİZ  

 

1)   Dış Ticaret Paketi 

Kredi kullanan TİM Üyelerine Dış Ticaret Paketi 6 ay süre ile indirimli olarak sunulacaktır. 

 

DIŞ TİCARET PAKETİ 

İşlemler Asgari Tutar (İşlem Başına) 

 

İHRACAT 

Peşin İhracat  

75 TL (Dosya masrafı ve swift 

ücreti dahil) 
Mal Mukabili İhracat 

Vesaik Mukabili İhracat 

 

 

İTHALAT 

Görüldüğünde Ödemeli (Sight) Akreditif 

(Açılış+yükleme+ödeme vadesi 3 ay içinde 

tamamlanacak olanlar) 

%0,8 Yıllık (Asgari 250 TL) 

Görüldüğünde Ödemeli (3 aydan uzun vadeli Sight) ve 

12 Ay’a kadar Vadeli Akreditif 
%1 Yıllık (Asgari 250 TL) 

Peşin/Mal Mukabili/Vesaik Mukabili İthalat 
100 TL (Dosya masrafı ve swift 

ücreti dahil) 

 

2)  Bankacılık Hizmetleri 

 

Üye’nin talebine ilişkin Bankadan gerçekleştirilecek hizmetler de sadece ilgili işleme ilişkin ihracat 

bedelinin 2 işgünü Bankada Üye adına açılan vadesiz hesapta tutulması kaydıyla 1 yıl boyunca;  

 

‘’KOBİ Hesaplı Bankacılık Tarifeleri’’ 

 KOBİ MİNİ PAKET: Pakette; 5 adet EFT, 10 adet havale, 1 adet çek karnesi, sınırsız çek tahsilatı 

bulunmaktadır. Paket fiyatı TİM üyelerine 40 TL’dir.  

 

 KOBİ MAXİ PAKET: Pakette; 10 adet EFT, 20 adet havale, 1 adet çek karnesi, 1 hesap işletim 

ücreti muafiyeti ve sınırsız çek tahsilatı bulunmaktadır. Paket fiyatı TİM üyelerine 95 TL’dir. 

 

 KOBİ SÜPER PAKET: Pakette; 20 adet EFT, 30 adet havale, 2 adet çek karnesi, 1 hesap işletim 

ücreti muafiyeti ve sınırsız çek tahsilatı bulunmaktadır. Paket fiyatı TİM üyelerine 150 TL’dir. 

 



5 

 

İnternet Şubesi İşlemleri: İnternet Şubesi’nden yapılan Havale, EFT işlemleri masrafsız yapılabilecektir. 

 

3)  Ücretsiz KOBİ Portal  

 

Dış Ticaret ile ilgili tüm mevzuata halkbankkobi.com.tr’den ulaşma ve “Uzmana Danışın” bölümüne 

ücretsiz soru sorma imkanı bulunmaktadır. 

 

Madde 4-Diğer Hususlar 

Protokolün 2. ve 3. Maddelerinde belirtilen Banka mevzuatı ve değerlendirme yöntemleri, teamülleri, 

Banka kredi politikası ve diğer uygulamalarına TİM müdahil olmadığı gibi TİM üyelerinin iş bu protokol 

çerçevesinde belirlenmiş Banka hizmetlerinden yararlanması sonucu ortaya çıkabilecek 

uyuşmazlıklarda TİM taraf olarak gösterilemez. Üye’lerden veya üçüncü kişilerden bu kapsamda 

gelecek başvuru, istek veya tazminat taleplerinin muhatabı Banka olacaktır.  

 

İşbu protokol kapsamında, TİM üyelerine bu protokolde belirtilen kredi, ürün, indirim vb. yollar ile 

verilecek herhangi bir hizmet sonucunda; işbirliği süresi sonunda toplam olarak veya bireysel olarak 

her bir işlem bazında herhangi bir şekilde Banka’nın uğrayabileceği zararlar için, hiçbir şart altında 

TİM’e rucü edilemez.  

 

TİM hiçbir şekilde işbu protokol ile Üyelerinin Banka ile girecekleri ticari ilişkilerdeki edimlerini garanti 

etmemektedir. 

 

Taraflar, bu protokolün uygulanmasında karşılaşabilecekleri sorunları karşılıklı iyi niyet esasına 

dayanarak çözümlemeyi ve gerektiğinde karşılıklı mutabakatla protokolde değişiklik ve ekler yapmayı 

kabul eder. Taraflar arasında bu protokol nedeni ile doğacak her türlü ihtilafların hallinde İstanbul 

Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 

İş bu protokol ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için tarafların yazılı adresleri 

yasal ikametgah olarak belirlenmiştir. Taraflar, bu adreslerdeki vaki değişiklikleri diğer tarafa yazılı 

olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların yasal, geçerli, usulüne uygun ve 

kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.  

 

İş bu protokol imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer. Protokol hükümleri …./…./2018 tarihine kadar 

geçerlidir. 

 

Toplam “4” (dört) maddeden ibaret iş bu protokol,  “2” (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca 

okunarak içeriğinin iradelerine uygunluğunun teyidini takiben imzalanmıştır.  

 

…./…./2018  

 

TARAFLAR 

 

 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ        T. HALK BANKASI A.Ş.

   

 


